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‘Sorry, ons interview kan vandaag 
niet doorgaan’, smst Cat. ‘Er loopt 
een verdachte man in de gang die 
misschien gewapend is. Alle klas-
lokalen zijn op slot en we mogen niet 
weg. Niets bijzonders hoor, dat 
gebeurt heel vaak.’ Welkom in het 
leven van een scholier in de VS. 

Schietpartijen zijn daar ‘normaal’. Dit 
jaar vond er al elke week minstens 
één plaats. Cat en haar beste vriendin 
Carly zijn niet anders gewend. Maar 
leuk is dat niet. ‘Op school schrik ik 
van kleine dingen. Dan ben ik gezellig 
aan het kletsen en wordt er een auto 
te hard dichtgeslagen of vliegt er 
ineens een een helikopter over’, zegt 
Carly. ‘Ik ben continu bang en dat is 
echt een rotgevoel.’ Cat’s grootste 
angst is een dodelijk schietpartij op 
school. ‘Daar zijn we op voorbereid en 
er zijn regelmatig oefening waarbij we 
doen alsof er een schietpartij is. Dan 
leren we bijvoorbeeld hoe je iemand 
met een pistool moet aanvallen, waar 
de dichtstbijzijnde uitgangen zijn en 
hoe we daar het snelst komen met zo 
min mogelijk geluid.’ 

Iets doen 
De scholieren die vorige maand een 
schietpartij met zeventien doden op 
hun school in Florida overleefden, 
zijn woedend dat er voor de zoveelste 
keer scholieren slachtoffer zijn 
geworden van vuurwapengeweld. 
Ze eisen van politici dat de wetten 
voor het kopen van wapens 
strenger worden en steken hun 
boodschap niet onder stoelen of 
banken. Ze verschenen wereldwijd 
in de media en het protest ver-
spreidde zich razendsnel door het 
hele land. Toen Cat en Carly de 
jongeren in Florida op televisie 
zagen, realiseerden ze zich dat ze 
niet alleen bang hoeven te zijn 
maar ook echt iets kunnen doen. 
Cat: ‘Ik zat met open mond te 
kijken: wat inspirerend! Een 
maand geleden had nog niemand 
van deze jongeren gehoord en 
nu dwingen ze politici om naar 
ons te luisteren.’

De vriendinnen reageerden 
meteen op een oproep op 
Facebook waarin vrijwilligers 

werden gezocht voor de March For 
Our Lives in Los Angeles. Cat en Carly 
zijn onderdeel van het persteam: ze 
krijgen media- en debattraining, 
maken persberichten en bellen met 
journalisten. Al hun vrije uren gaan 
naar de organisatie van de Mars. ‘We 
leren elke dag iets nieuws. Het voelt 
heel goed om echt iets te kunnen 
doen. Daar ben je nooit te jong voor’, 
vinden ze. 

Minder wapens, niet meer
Ze hopen dat de protesten zorgen voor 
veranderingen in de wet. ‘We willen 
dat de leeftijd waarop je een wapen 
mag kopen verhoogd wordt en dat 
gecontroleerd wordt of mensen die 
een wapen kopen niet psychisch 
ziek zijn of een gewelddadig verleden 
hebben. Het moet ook verboden 
worden om volautomatische 
(militaire) geweren te kunnen kopen.’ 
Het idee van Donald Trump om 
leraren wapens te geven vinden ze 
een idioot plan. ‘We willen minder 
wapens op school, niet meer.’ 
Het wapenbezit volledig afschaffen 
is volgens de vriendinnen niet 
nodig. Het is een grondrecht van de 
Amerikanen vinden zij. 

Niet iedereen in de klas is zo 
bevlogen over dit onderwerp als Cat 
en Carly. Sommige leerlingen gaan 
niet demonstreren. Anderen vinden 
het maar onzin. Onbegrijpelijk 
vinden de twee dat. ‘Dit is óns 
leven, daar hebben wij iets over te 
zeggen. Jongeren kunnen de wereld 
veranderen als we dat willen. Dit is 
ons moment.’ Aan Carly en Cat zal het 
in elk geval niet liggen. Zij gaan 
morgen demonstreren, net als naar 
verwachting honderdduizenden 
anderen in de VS. Ook buiten de 
VS wordt geprotesteerd: in steden 
wereldwijd zijn er al meer dan 
achthonderd marsen gepland. 
Ook in Nederland worden marsen 
gehouden. Zaterdag op het 
Museumplein in Amsterdam en op het 
Malieveld in Den Haag.

Komend weekeind gaan naar verwachting honderdduizenden Amerikaanse 
jongeren de straat op tijdens de March For Our Lives. Ze komen in opstand tegen 

de regering en eisen strengere regels voor wapenbezit. Vriendinnen Cat (14, links met bril) 
en Carly (15) organiseren de demonstratie in hun stad Los Angeles. ‘Jongeren kunnen 
de wereld veranderen.’ Door Laila Frank
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